
 

 
1 

Проект! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И 

ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ 

ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА КАВАРНА, 

 

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 година 

 
 

 

 



 

 
2 

Съдържание 
Увод ........................................................................................................................................... 3 
1 Методология ..................................................................................................................... 4 

1.1 Цели ............................................................................................................................ 4 
1.2 Методи и източници на анализа ............................................................................... 4 

2 Показателите в общината по критериите за социални и интегрирани здравно-

социални услуги ....................................................................................................................... 5 
3 Съществуващи социални и интегрирани ....................................................................... 6 
здравно-социални услуги на територията на общината ....................................................... 6 

3.1 Социални услуги ........................................................................................................ 7 

3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности ................................. 7 
3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани от 

оперативни програми. .................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от държавата дейности в 

община……. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.7 
4 Брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги 

на територията на община……….. ......................................................................................... 7 

5 Информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на територията на община………. ....................... 8 
5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги Error! Bookmark 

not defined.8 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-социални 

услуги .................................................................................................................................... 8 

6 Информация за демографското развитие в община…………. ..................................... 8 
7 Информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в 

община…. ................................................................................................................................ 10 
7.1 Социална инфраструктура ...................................................................................... 10 

7.1.1 Социални услуги .............................................................................................. 10 

7.1.2 Жилищни условия ............................................................................................ 11 
7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване на 

ползването им ................................................................................................................. 11 
7.2 Образование ............................................................................................................. 12 
7.3 Здравеопазване ......................................................................................................... 13 

8 Информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността 

по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги .......................... 14 
8.1 Информация за текущото състояние на работещите в социалните и 

интегрираните здравно-социални услуги, действащи на територията на общината... 14 
8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на територията на 

общината: ............................................................................................................................ 14 
8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги: .......................... 15 

9 Прогнозиране и планиране на необходимите социални и интегрирани здравно-

социални услуги ..................................................................................................................... 16 
10 Изводи ............................................................................................................................. 17 
11 Приложения .................................................................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Увод 
Изготвянето на настоящия анализ е своеобразен първоначален етап от процеса на 

планиране на социалните услуги както на общинско, така и на областно и национално 

ниво. Проучването, предшестващо обобщаването на изложените данни, е фокусирано 

върху нуждите на жителите на Община Каварна от социални и интегрирани здравно-

социални услуги. Извършената в заключение оценка на потребностите от различни 

дейности за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, за реализиране 

на права или за подобряване на качеството на живот служи като база за определяне на 

реалните нужди от социални услуги и съответно за установяване на възможностите и 

капацитета за тяхното осигуряване в общината. 

Анализът на потребностите е изготвен на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за 

социалните услуги въз основа на критериите за всички социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, посочени в Глава втора от Наредбата за планиране на 

социалните услуги в съответствие с утвърдената от Изпълнителния директор на АСП 

съгл. чл. 38, ал. 2 от Наредбата структура, приложенията към нея и включва:  

- показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани 

здравно-социални услуги, посочени в Глава втора от Наредбата;  

- съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални услуги на 

територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги 

и групи потребители);  

- брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги 

на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители); 

-  информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални 

и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по 

видове услуги);  

- данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 

години;  

- информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура 

(видове и материална база);  

- информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността 

по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.  

Работата по изготвяне на анализа започна в началото на настоящата година със 

събиране и предоставяне на информация за постигнатите резултати в развитието на 

социалните услуги в периода от 2021 г. - 2022 г., както и актуализация и анализ на 

необходимите статистически данни. При изготвяне на анализа в окончателен вид са 

взети предвид всички политически и стратегически документи, които пряко или 

косвено се отнасят до развитието на социалните услуги, от които основни са:  

• Закон за социалните услуги  

• Правилник за приложение на Закона за социалните услуги  

• Закон за закрила на детето  

• Закон за хората с увреждания  

• Закон за здравето  

• Закон за насърчаване на заетостта  

• Национална стратегия за дългосрочна грижа в Република България 

• Наредба за качеството на социалните услуги 

• Наредба за планиране на социалните услуги 
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1 Методология  
Подготовката на настоящия Анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се 

осъществи, чрез процес на събиране, обработка и анализиране на информация от 

всички официални източници в обхвата на чл. 3, ал. 2, т.1-3 от Наредбата за планиране 

на социалните услуги, които имат отношение по критериите за определяне на 

социалните и интегрираните здравно – социални услуги, съгласно Наредба за 

планиране на социалните услуги. Процесът на събиране и анализиране на информация 

се осъществи изцяло от Отдел „ОСДС“ при Община Каварна през м. януари 2023 г., 

чрез официална кореспонденция на хартиен носител и по електронните пощи на 

отговорните институции и дирекции. При съпоставянето на данните, в процеса на 

изготвянето на анализа са отчетени по-благоприятните за общината като критерии за 

определяне на социалните услуги и максималния брой потребители в Националната 

карта на социалните услуги. 

 

1.1 Цели  
Изготвянето на анализа и оценката на потребностите е част от процеса на 

планиране на социалните услуги на общинско ниво, като основните му цели са: 

 Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на 

индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които 

изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика; 

 Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

 Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за 

които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. 

 Определянето на лицата и групите в риск – какви са техните характеристики, 

брой и териториално разположение; 

 Оценяване на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните 

групи, така и за превенция на бъдещи рискове ; 

 Подобряване изпълнението на публичните политики на местно ниво в сферата 

на социалните услуги и постигане на трайни резултати от тяхното прилагане; 

 Осъществяване на дейности за оптимално развитие на потенциала на хората, 

ползващи услуги, както и постигане на социално включване и зачитане техните 

права;  

 Подобряване качеството на живот в семейната и социалната среда чрез 

предоставяне на качествени социални и интегрирани услуги; 

 Осъществяване на мониторинг и контрол за поддържане на качеството и 

развитие на социалните услуги; 

 

1.2 Методи и източници на анализа   
 

Данните, използвани при изготвяне на Анализа на потребностите от социални 

услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет са предоставени на Кмета на Община Каварна, чрез официална 

кореспонденция със следните Институции и Дирекции на Територията на общината : 

- Отдел „Гражданска регистрация“ при Община Каварна;  

- Отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт “ при Община Каварна;  

- Дирекция „Строителство и устройство на територията“ при Община Каварна;  

- Отдел „Управление на собствеността“ при Община Каварна;  

- Дирекция „Социално подпомагане“ – Каварна;  
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- Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Каварна; 

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Българево;  

- Кметове и Кметски наместници на населените места на територията на Община 

Каварна.  

При попълване на Приложение 5 – критерии се установи значително разминаване 

в данните предоставени от Отдел „Гражданска регистрация“ при Община Каварна и 

данните, публикувани на официалната страница на Националния статистически 

институт в резултат от последното преброяване в края на 2021 г., поради което са взети 

предвид по-благоприятните данни, а именно тези предоставени от Отдел „Гражданска 

регистрация“ при Община Каварна. 

Използваните методи за събиране на информация включват:  

➢ Документално проучване на съществуващите стратегически документи на 

национално, областно и местно ниво;  

➢ Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани 

от общинската администрация и местно-базираните държавни институции;  

➢ Срещи и дискусии с териториални структури на АСП, целеви общности и 

групи в риск;  

➢ Провеждане на срещи с представители на държавни и местни институции;  

➢ Проведено аналитично изследване на лицата с трайни увреждания чрез 

Дирекция „Социално подпомагане „ – гр. Каварна.  

 

2 Показателите в общината по критериите за 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

Представените показатели, събрани посредством официални източници на 

информация, са разпределени по критерии, както следва: 

 

 

№ Наименование на критерия  Данни за 

община 

Каварна 

(брой) 

1 общ брой на населението   16 057 

2 общ брой на пълнолетните лица 13 374 

3 общ брой на децата до 18-годишна възраст   2 683 

4 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст   7 200 

5 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания   911 

6 общ брой на децата с трайни увреждания до 18-годишна 

възраст  
 25 

7 общ брой на децата от 0 до 7 г.   941 

8 общ брой на лицата с трайни увреждания   936 

9 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

трудоспособна възраст  
 416 

10 общ брой на децата с трайни увреждания, живеещи в 

домашна среда  
 25 

11 брой на пълнолетните лица с трайни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда  

 85 
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12 брой на децата без увреждания до 18-годишна възраст   2 658 

13 общ брой на пълнолетните лица с психични разстройства  68  

14 брой на пълнолетните лица с психични разстройства в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 4 

15 общ брой на пълнолетните лица с интелектуални 

затруднения 
 131 

16 брой на пълнолетните лица с интелектуални затруднения в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 9 

17 общ брой на пълнолетните лица с физически увреждания  636 

18 брой на пълнолетните лица с физически увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 61 

19 общ брой на пълнолетните лица с деменция  6 

20 брой на пълнолетните лица с деменция в невъзможност за 

самообслужване, живеещи в домашна среда 
 6 

21 общ брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания  61 

22 брой на пълнолетните лица със сетивни увреждания в 

невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 9 

23 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания  6 705 

24 брой на лицата в надтрудоспособна възраст без увреждания 

в невъзможност за самообслужване, живеещи в домашна 

среда 

 146 

25 брой на живеещите в домашна среда деца с трайни 

увреждания 
 25 

26 общ брой на пълнолетните лица с трайни увреждания с 

определена чужда помощ 
 125 

27 брой на живеещите в домашна среда пълнолетни лица с 

трайни увреждания с определена чужда помощ 
 85 

28 общ брой на лицата в надтрудоспособна възраст в 

невъзможност за самообслужване 
 52 

29 брой на живеещите в домашна среда лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за 

самообслужване 

 33 

 

 

 

3 Съществуващи социални и интегрирани  

здравно-социални услуги на територията на общината 
На територията на Община Каварна са разкрити и функционират следните 

социални услуги, които са делегирана държавна дейност:  

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост ДПЛУИ - с. Българево, 

капацитет 120 места;  

-  Асистентска подкрепа 

Общината администрира предоставянето и ползването на лична помощ по Закона 

за личната помощ.  
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Като дейности, финансирани от общинския бюджет, дейност в подкрепа на 

нуждаещите се лица осъществяват : 

- Домашен социален патронаж, предоставящ комплексна социална услуга по 

домовете в гр. Каварна и селата Българево, Вранино, Могилище, Челопечене, Божурец 

и Селце.  

- Клубове на пенсионера – един в гр. Каварна и пет в селата на територията на 

общината. 

През настоящата година предстои и стартиране предоставянето на безплатна 

храна по Проект „Топъл обяд в Община Каварна“.  

 

3.1 Социални услуги 
3.1.1 Социални услуги – делегирани от държавата дейности 

 

Община Каварна предоставя социална услуга „Асистентска подкрепа“ – 

делегирана от държавата дейност, която е с капацитет 39 потребители. Към 01.01.2023 

година в услугата са включени общо 36 ползватели от 3 населени места – гр. Каварна, 

с. Българево, с. Септемврийци. За предоставяне на услугата са назначени 13 социални 

асистенти. 

 

Асистентска подкрепа 
Място Брой 

субсидирани 

потребители 

Брой 

обслужван

и лица 

Брой  

чакащи  

лица 

 

Брой 

асистенти 

Брой лица, 

администри

ращи 

услугата 

Териториален обхват 

Адрес: 39 36 3 13 3 Община Каварна 

 

3.1.2 Социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които 

функционират на територията на общината по проекти, финансирани 

от оперативни програми. 

Неприложимо 

3.2 Интегрирани здравно-социални услуги, делегирани от 

държавата дейности в община Каварна 

Неприложимо 

 

4 Брой на желаещите да ползват социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Каварна 
 

Данните по този показател са идентифицирани от отдел „ОСДС“ и Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Каварна. Лицата заявили да ползват посочените по-долу 

социални услуги на територията на общината по първо желание са общо 62 лица, от 

които 39 за услугата „Асистентска подкрепа“ и 23 за настаняване в ДПЛУИ – с. 

Българево. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на услугата Брой 

желаещи 

Целеви групи 
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1.  Дом за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост – с. 

Българево 

103 Пълнолетни лица с умствена 

изостаналост, обусловила 

невъзможността им да водят 

самостоятелен начин на живот 

2. Асистентска подкрепа 39 Лица в надтрудоспособна 

възраст в невъзможност за 

самообслужване, без определена 

по съответния ред степен на 

намалена работоспособност и 

пълнолетни лица с трайни 

увреждания с определена чужда 

помощ. 

 

Три от лицата, заявили желание да ползват социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ са включени в списъка с чакащи лица. Единият от кандидатите живее в 

населено място, в което няма подходящ кандидат за асистент, за предоставяне на 

услугата. Другите двама кандидати живеят в гр. Каварна, но поради натовареност на 

работните графици на назначените асистенти, не могат да бъдат реални потребители на 

услугата, за която са оценени, че имат потребност да ползват. 

 

5 Информация относно броя на лицата от други 

общини, които ползват социални и интегрирани 

здравно-социални услуги на територията на община 

Каварна 
 

Данните от пози показател са изведени на база направена справка в регистрите на 

потребителите на функциониращите на територията на общината социални услуги, 

делегирани от държавата дейност. 

5.1 Потребители от други общини, ползващи социални услуги 

 

Съгласно направена справка от Регистъра на потребителите на ДПЛУИ – с. 

Българево, който е с капацитет 120 места, само 7 от настанените лица са от община 

Каварна, 33 от останалите общини в област Добрич, а 78 лица са от други населени 

места извън областта. 

5.2 Потребители от други общини, ползващи интегрирани здравно-

социални услуги  

Неприложимо 

 

 

6 Информация за демографското развитие в община 

Каварна 
 

По показател „население“ община Каварна попада в категорията на малките 

общини (с население до 30 хиляди души). По данни на отдел „ГРАО“ към община 

Каварна през 2021 г. населението на община Каварна е 15 466 души, на град Каварна – 
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12 128 души, на селата от общината 3 338 души. Община Каварна е с отрицателен 

прираст на населението. 

Градското население като абсолютен брой за периода 2017-2021 г. бележи 

тенденция на намаление (от 12480 души през 2017 г. на 12128 души през 2021 г.) или 

средногодишно с 0.97%. Населението на селата също намалява за периода от 3626 

души през 2017 г. на 3338 д. през 2021 г. или с 1,08 %.  

Процентното съотношение на градското спрямо селското население за 5-

годишния период е равномерно, като средно 22 % от общото население живее в селата 

от общината. 

Гъстотата на населението е средно 32,9 души на кв. км. 

Най-населените села от общината са с. Българево, с. Септемврийци и с. Белгун, в 

които живее най-голям процент от селското население.  

Характеристиката на естественото движение на населението на община Каварна 

за периода 2017-2021 г. показва, че раждаемостта не би могла да компенсира 

повишената смъртност на населението. За анализирания период броят на родените лица 

в общината се движи в диапазона 123 - 142 души годишно, като през 2021 г. те са 127. 

Смъртността през 2021 година е най-висока за отчетния период – 330 души, а 

естественият прираст е с отрицателна стойност -203 (минус 203 души). 

За анализирания период 2017-2021 г. темповете на намаляване на годишния брой 

на населението на община Каварна са относително равномерни, като средно за периода 

намалението е 1 %.  

Механичният прираст на населението е с положителни стойности, като за 2021 г. 

е 95 ( плюс 95 лица). 

 

Данни/информация за демографското развитие в община Каварна за последните 5 

години: 

    2021 2020 2019 2018 2017 

Общ брой на населението  брой  15466 15696   15889 15996  16106  

Раждаемост брой  127 123   142 135  138  

Смъртност брой 330  285   217 228 241  

ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ брой +/- - 203 - 162 - 75 - 93 - 103 

Заселени брой 404  382   300  228 245 

Изселени брой 309  313   317  319 322  

МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ брой +/-  95 69 - 17 - 91 - 77 

Гъстота на населението бр. души на 

кв. км. 

32,13  32,61  33,01  33,23  33,46  

Брой градско население брой 12128  12273  12407  12456  12480  

Брой селско население брой  3338 3423  3482  3540  3626  

 

По последни предоставени данни от отдел „ГРАО“ за 2022 година населението на 

община Каварна е 16 057 души, като в трудоспособна възраст са общо 6 174 души. 

Лицата в надтрудоспособна възраст са 7 200 души, а лицата до 18-годишна възраст са 2 

683. 

 

Разделение на населението за 2022 година Брой 

Общ брой на населението 16 057 

Общ брой на пълнолетните лица 13 374 

Общ брой на децата до 18-годишна възраст 2 683 
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Общ брой на лицата в надтрудоспособна 

възраст 

7 200 

Общ брой на децата от 0 до 7 години 941 

  

 

7 Информация за наличната социална, образователна 

и здравна инфраструктура в община Каварна 
 

7.1 Социална инфраструктура 
7.1.1 Социални услуги 

Индикатори за оценка на достъпа до социални услуги са: достатъчен набор от 

услуги за различни целеви групи, анализ на потребителите и настаняванията, контакти 

на настанените с техните близки, относителен дял на различни социални групи и 

видове услуги, които се ползват и пр. В контекста на икономическата и социална криза, 

подсилена от негативните демографски промени, осигуряването на достъпни, 

висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа на възрастните хора и 

хората с увреждания е един от ефективните инструменти за подобряване качеството на 

техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществото. Основните 

демографски проблеми (застаряване на населението, миграцията и безработица) са и 

факторът определящ най-рисковите групи сред населението: възрастните самотно 

живеещите лица и лицата с трайни увреждания, които са в невъзможност да се 

самообслужват.  

На територията на Община Каварна съществуват следните социални услуги:  

- Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост ДПЛУИ - с. Българево, 

капацитет 120 места;  

- Домашен социален патронаж, предоставящ комплексна социална услуга по 

домовете в гр. Каварна и селата Българево, Вранино, Могилище, Челопечене, Божурец 

и Селце.  

- Общината администрира предоставянето и ползването на лична помощ по 

Закона за личната помощ.  

- С приемането на новия Закон за социалните услуги от началото на 2021 г. на 

общините е вменено като доставчици на социални услуги да предоставят и 

администрират социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е делегирана от 

държавата дейност.  

- Клубове на пенсионера – един в гр. Каварна и  пет в селата на територията на 

общината. 

 Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Българево 

Специализираната институция се намира на около 20 км от гр. Каварна между 

селата Свети Никола и Камен бряг. До резидентната услуга няма изградени 

транспортни връзки, което налага ползването на  личен или служебен транспорт, или 

извънградска транспортна линия  Каварна - с. Камен бряг и обратно, минаваща на 

около 2 км от дома, която обаче към момента не се обслужва. 

ДПЛУИ – с. Българево е с капацитет 120 места, който към момента е запълнен       

/настанени 103 жени и 17 мъже/. 87 от потребителите са поставени под пълно 

запрещение.  

Материалната база включва административна сграда, три блока – спални 

помещения, столова и кухня, сграда за рехабилитация и трудова терапия, медицински 

кабинет, парно отделение, гараж, които се поддържат в много добро състояние.   
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За настанените в резидентната услуга лица освен подслон, хранене и отопление 

през зимата е осигурено й 24-часово медицинско обслужване, грижи за личната 

хигиена, социална и трудова рехабилитация, обучение, възможност за самостоятелно 

организиране на свободното време и поддържане на контактите с близките.  

 

Асистентска подкрепа 

Услугата е делегирана от държавата дейност, която се администрира от Община 

Каварна. Същата е с капацитет 39 ползвателя и може да се предоставя на територията 

на цялата община. 

 

7.1.2 Жилищни условия 

В община Каварна към 2019 г. са изградени 5561 жилищни сгради и 9740 жилища 

с 769678 кв. м полезна площ и 653777 кв. м. жилищна площ. 57% (5530 бр.) от 

жилищата в общината са изградени в общинския център – град Каварна. 

На човек от населението в общината се пада 47.1 кв. м жилищна площ и 8.4 кв. м 

– спомагателна площ. Жилищната площ на човек от населението в град Каварна е 36.3 

кв. м, а спомагателната площ в града на човек от населението е 6.1 кв. м, докато за 

селата площите на тези показатели са съответно 83.3 кв. м. и 15.8 кв. м. 

Обитаваните жилищни сгради в община Каварна по данни на НСИ са 74.8% 

(средно за област Добрич 73.8% от жилищните сгради са обитавани). В град Каварна 

обитаваните жилищни сгради са 85.4%, а в селата на общината – 64.8%. 

В Община Каварна жилищата в града са сравнително благоустроени. 99% от 

жилищата притежават стандартните елементи – електричество и вода. На територията 

на община Каварна 98.6% от обитаваните жилища са с обществено водоснабдяване, 

като в гр. Каварна са 99.3%, в селата – 96.7%. 

Наличният жилищен фонд на Община Каварна се състои от малко на брой 

жилища, придобити преди повече от 20-30 г., много стари панелни апартаменти и 

къщи. Общинските жилищни имоти основно се намират в гр. Каварна и представляват: 

47 бр. апартаменти находящи се в различни жилищни блокове, от които 3 бр. тухлени, 

3бр. ведомствени, 8 бр. нови в ЖБ”Канатея”, 1бр. резервно, 26 бр. панелни, 3бр. в 

с.Българево, 2бр. в с.Белгун, 1бр. в с.Вранино. Старите жилищни сгради, отчуждени 

през периода 1970 – 1985г. за различни мероприятия на общината, несъборени поради 

острата жилищна нужда, са 16 бр., разделени са на 34 бр. квартири с една, две, три стаи 

и антре. Някои от тях са със санитарен възел, но повечето са с външни тоалетни и без 

бани. Общият брой на квартирите: апартаменти, къщи и две общежития е 81 бр. С 

изключение на новите апартаменти, общото им състояние е много лошо. Общината 

непрекъснато извършва някои от необходимите ремонти: частични, основни, 

препокриване и други, но повечето от ремонтите, наемателите се принуждават да 

извършват сами.  

 

7.1.3 Транспортни връзки за достъп на социалните услуги и обезпечаване 

на ползването им 

 

Дължината на изградената републиканска пътна мрежа на територията на област 

Добрич е 823 км, от които 95 км попадат на територията на община Каварна, при това 

дължината на пътищата от висок клас, обслужващи общината е едва 22 км. Община 

Каварна се обслужва предимно от регионална пътна мрежа и то третокласна. 

Състоянието на пътната мрежа е определящ фактор за обслужването на 

населените места и възможностите за развитие в района. Всички области в СИР 

поддържат около 45% от пътната си мрежа в добро състояние при среден показател за 
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страната 40%. В края на 2019 г. пътната мрежа в добро състояние в област Добрич е 

45.7%, при това се наблюдава тенденция на подобряване. 

Републиканската пътна мрежа в община Каварна в по-голямата си част е в средно 

състояние, с изключение на  участъци от третокласните пътища. 

Същинското транспортно обслужване на общината се осигурява чрез общинската 

пътна мрежа. 

Общата дължина на общинската пътна мрежа е 73.3км, с  гъстота 0.152км/кв. км, 

колкото средната за област Добрич, но много по-ниска от средната за североизточния 

район (177) и средната за страната (161), което не способства за удобни и бързи 

вътрешнообщински транспортни комуникации между отделните населени места и с 

центъра на общината.   

Въпреки проведените ремонтни работи, все се още една четвърт от най-важните 

общински пътища (първа категория) са в лошо състояние. 

В лошо състояние са и 90% от пътищата втора категория в общината.  

На територията на общината няма жп транспорт. Най-близките жп гари са Добрич 

и Варна, на разстояние съответно 50 и 60 км. Най-близкото летище – Варна е на 70 км 

от общинския център град Каварна.  

В Община Каварна липсва обществен транспорт до всички населени места, а до 

наличният такъв до някои от тях се осъществява веднъж седмично. В тази връзка най-

благоприятна е ситуацията за жителите от селата, разположени по протежението на 

международния път Границата-Шабла-Каварна-Варна, където превоз на пътници 

осъществят както местни фирми, така и такива от гр. Варна и гр. Добрич. 

 

7.2 Образование  
 

Образователната инфраструктура в населените места на община Каварна 

функционира в зависимост от контингентите от деца в съответната възраст (подлежащи 

на предучилищно обучение и в училищна възраст) и включва едно средно училище 

(СУ) – в гр. Каварна и 2 основни (ОУ) – едно в град Каварна и едно в с. Белгун. Един от 

сериозните проблеми за нормалното функциониране на образователната система е 

намаляващия брой на учениците. Професионалното образование в общината е 

представено от Професионална земеделска гимназия (ПЗГ) „Кл. Арк. Тимирязев” в гр. 

Каварна. На територията на общината функционира един Център за специална 

образователна подкрепа (ЦСОП) и Център за подкрепа на личностното развитие 

(ЦПЛР) – ОДК Каварна. Броят на детските градини от 15.09.2020 г. е 6. Средната 

пълняемост на група в детските градини в община Каварна е 19.2 деца (средно за 

област Добрич – 20.1 деца, за СИР – 22.6, за страната – 23.4 деца). 

Основния проблем в сферата на средното образование е свързан с намаляване 

броя на децата в общината поради демографски причини. Обхващането на децата в 

училище среща най-сериозни трудности в случаите, когато родителите работят в 

чужбина и вземат със себе си подлежащите на задължително обучение ученици. 

Въпреки това можем да отбележим, че посещаемостта в учебните заведения е висока. 

Няма данни за отпаднали ученици през предходната учебна година. В детските градини 

посещаемостта е почти 100%. Децата и учениците са обхванати напълно. Причините за 

отпадане на децата от училище са ниските доходи на семействата, родителска 

незаинтересованост, липса на контрол от семейството, липса на мотивация за учене, 

трудности в общуването с връстници и учители, влияние на различни креминогенни 

фактори.  

Изводи:  

– В община Каварна е развита инфраструктура на образованието, даваща 

възможности за получаване на основно, средно и професионално образование. Това е 
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обусловено от функциите на общината и броят на контингентите в училищна възраст. 

Оптимизираната училищна мрежа осигурява добро качество на образователния процес. 

Материалната база в общинските детски градини, училища и обслужващи звена е в 

относително добро състояние. С европейски средства се изпълнява проект: 

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ "Стефан Караджа", гр.Каварна. В 

гр.Каварна, с.Българево, с.Раковски и с.Септемврийци са извършени частични ремонти 

на детските градини.  

– Приоритетите на общината в сферата на образованието са насочени към: 

постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст; 

осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици; 

подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и текущи 

ремонти на училищата и детските градини в общината, които не са били обект на 

ремонтни дейности в предходен период; повишаване на енергийната ефективност на 

училищата и детските градини.  

– Община Каварна ще срещне силни ограничения в своя растеж поради ниското 

ниво на развитие на професионални и цифрови умения на работната сила, които се 

определят като основен фактор за развитие. Уменията на голяма част от работната сила 

не покриват изискванията на бизнеса, което е основно предизвикателство пред 

образователните и обучителни институции, и тяхната подкрепа от общината и 

неправителствения сектор.  

– Прилагането на подхода за интегрирани териториални инвестиции, включващ 

комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата, превенция 43 

на вторичната сегрегация, както и дейности в подкрепа на професионално образование 

и обучение на регионално ниво, е една възможност за общината. 

(Приложение № 2 – таблица образование) 

 

7.3 Здравеопазване 
 

Осигуряването на навременни и качествени здравни услуги е поставено като 

важен приоритет на социалната сфера в общината и осигуряването на качеството на 

жизнения стандарт. Подкрепата за запазване и разширяването на болничната дейност в 

общината се определя като много важна за това качество; 

Здравната инфраструктура на община Каварна включва едно болнично лечебно 

заведение с 45 легла и персонал от 63 души – „МБАЛ Каварна” ЕООД, град Каварна, 

обслужваща и община Шабла. Извънболнична медицинска помощ се предоставя също 

в медицински центрове и самостоятелни медико-диагностични и медико-технически 

лаборатории Рамус ООД – гр. Каварна, „Медицински център І - Каварна” ЕООД гр. 

Каварна, Медицински център „Евромедика” ЕООД. Лечебните заведения за първична 

извънболнична медицинска помощ са разположени в 4 населени места (гр. Каварна, с. 

Българево, с. Вранино и с. Белгун.) 

Физическото състояние на „МБАЛ – Каварна“ е задоволително. Обновено е 

вътрешното отделение на болницата. От дарителска сметка са закупени апарати и 

консумативи. Периодично болницата се подпомага от различни дарители. Благодарение 

на тях болницата е оборудвана с необходимата техника, болнични легла и друго 

оборудване. 

Филиал за Спешна медицинска помощ – гр. Каварна (ФСМП гр. Каварна) се 

намира в сградата на „МБАЛ – Каварна” ЕООД за оказване на спешна медицинска 

помощ на нуждаещи се граждани от община Каварна.  

Паралелно с лечебните заведения в Каварна функционират и лечебни заведения за 

първична медицинска и дентална помощ и за специализирана медицинска помощ. 
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В град Каварна функционира една детска ясла „Щастливо детство”. Обхванатите 

деца в яслата са общо 60. Яслата е в много добро състояние.  

Детската млечна кухня към Детската ясла „Щастливо детство” гр. Каварна е 

първата и единствена по рода си детска кухня в града. Изградена е съобразно 

съвременните тенденции в оборудването. За удобството на родителите и децата 

сградата на детската млечна кухня беше реновирана. 

Изводи: 

– Затруднен и ограничен достъп до медицинска помощ особено в малките и 

отдалечените населени места; 

– Намален брой общопрактикуващи лекари в по-малките населени места;  

– Силно ограничен достъп до стоматологични услуги в малките населени места; 

– Като проблеми в дейността на болницата се определят кадровото обезпечаване, 

осигуряване на финансови средства за ремонтни дейности и закупуване на нова 

апаратура.  

– Община Каварна отчита важната роля на болницата за медицинското 

обслужване на общината и оказва непрекъснато съдействие за нейното функциониране. 

 

 (Приложение № 3 таблица здравеопазване) 

8 Информация и прогноза за необходимите служители 

за извършване на дейността по предоставяне на 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 
 

8.1 Информация за текущото състояние на работещите в социалните 

и интегрираните здравно-социални услуги, действащи на територията 

на общината 
За предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ към община 

Каварна са наети общо 13 лица на длъжност „социален асистент“. Администрирането 

на услугата се осъществява от екип, назначен със заповед на кмета на община Каварна. 

Членовете на екипа са служители на общинска администрация – Каварна. 

Ежегодно се осигурява провеждане на обучения и групови супервизии на 

социалните асистенти. Ключовата полза се състои в съвместното обучение и 

възможността да бъдат представени различни случаи от практиката, както и подходи за 

решаването на професионални проблеми.   

(Приложение № 4 – таблица персонал) 

8.2 Информация, относно регистрираните безработни лица на 

територията на общината: 
Във връзка с изготвянето на настоящия анализ е извършено проучване на местния 

пазар на труда. Към 31.01.2023 година в Дирекция „Бюро по труда“, гр. Каварна са 

регистрирани: 

- лица с медицинско образование – 1; 

- лица с образование в областта на хуманитарните науки – 3; 

- лица с предишен опит в областта на социалните услуги – 4; 

- други безработни лица, които ДБТ – гр. Каварна счита за подходящи – 10.  
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8.3 Прогноза за необходимите служители за извършване на 

дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги: 

№ Социални услуги по чл. 12 и чл. 15 от ЗСУ Бр. 

потребители 

Прогнозен брой служители 

умножен по коефициент 

съгласно НКСУ 

1. информиране, консултиране и обучение за 

реализиране на социални права и за развиване на 

умения 

7 7*0,1 = 0,7 бр. 

2. мобилна превантивна общностна работа 9 9*0,1 = 0,9 бр. 

3. информиране и консултиране (специализирана) 20 20*0,1 = 2 бр. 

4. застъпничество и посредничество 19 19*0,2 = 3,8 бр. 

5. терапия и рехабилитация 25 25*0,3 = 7,5 бр. 

6. обучение за придобиване на умения 18 18*0,2 = 3,6 бр. 

7. подкрепа за придобиване на трудови умения 9 9*0,2 = 1,8 бр. 

8. дневна грижа за деца с трайни увреждания 8 8*0,3 = 2,4 бр. 

9. дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

24 24*0,3 = 7,2 бр. 

10. резидентна грижа за деца без увреждания 3 3*0,9 = 2,7 бр. 

11. резидентна грижа за деца с трайни увреждания 3 3*1 = 3 бр. 

12. резидентна грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства 

11 11*0,9 = 9,9 бр. 

13. резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

12 12*0,9 = 10,8 бр. 

14. резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания 

20 20*0,9 = 18 бр. 

15. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 4 4*0,9 = 3,6 бр. 

16. резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания 

2 2*0,9 = 1,8 бр. 

17. резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 

33 33*0,4 = 13,2 бр. 

18. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

1 1*1,9 = 1,9 бр. 

19. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи 

3 3*1,7 = 5,1 бр. 

20. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи 

2 2*1,7 = 5,1 бр. 

21. осигуряване на подслон за бездомни лица 1 1*0,2 = 0,2 бр. 

22. осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 2 2*0,35 = 0,7 бр. 

23. осигуряване на подслон за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца - жертви на трафик 

2 2*0,9 = 1,8 бр. 

24. осигуряване на подслон за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно насилие и лица - жертви на 

трафик 

2 2*0,9 = 1,8 бр. 
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9 Прогнозиране и планиране на необходимите 

социални и интегрирани здравно-социални услуги 

След извършване на посочените изчисления, полученият брой места, сравнени 
със стойностите за максимален брой потребители, които са автоматично 
генерирани в шийт Карта на Приложение № 5 са както следва: 
 

№ Община Каварна 

Максимален брой на 

потребителите на 

социални услуги, за които 

се осигурява изцяло или 

частично финансиране от 

държавния бюджет, по 

видове услуги: 

1. информиране, консултиране и обучение за 

реализиране на социални права и за развиване на 

умения 

7 

2. мобилна превантивна общностна работа 9 

3. информиране и консултиране (специализирана) 20 

4. застъпничество и посредничество 19 

5. терапия и рехабилитация 25 

6. обучение за придобиване на умения 18 

7. подкрепа за придобиване на трудови умения 9 

8. дневна грижа за деца с трайни увреждания 8 

9. дневна грижа за пълнолетни лица с трайни 

увреждания 

24 

10. резидентна грижа за деца без увреждания 3 

11. резидентна грижа за деца с трайни увреждания 3 

12. резидентна грижа за пълнолетни лица с психични 

разстройства 

11 

13. резидентна грижа за пълнолетни лица с 

интелектуални затруднения 

12 

14. резидентна грижа за пълнолетни лица с физически 

увреждания 

20 

15. резидентна грижа за пълнолетни лица с деменция 4 

16. резидентна грижа за пълнолетни лица със сетивни 

увреждания 

2 

17. резидентна грижа за лица в надтрудоспособна 

възраст без увреждания 

33 

18. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

деца с трайни увреждания с потребност от 

постоянни медицински грижи 

1 

19. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност 

от постоянни медицински грижи 

3 

20. здравно-социални услуги за резидентна грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

потребност от постоянни медицински грижи 

2 

21. осигуряване на подслон за бездомни лица 1 

22. осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация 2 

23. осигуряване на подслон за деца, пострадали от 

домашно насилие и деца - жертви на трафик 

2 

24. осигуряване на подслон за пълнолетни лица, 

пострадали от домашно насилие и лица - жертви на трафик 

2 

 
 

25. Асистентска подкрепа 39 13 бр. 
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10 Изводи 
На база на направените в настоящия анализ констатации, предвид съществуващите на 

територията на общината социални услуги и специалисти на пазара на труда, малкият 

брой на заявилите желание за ползване на резидентни услуги за стари хора и 

пълнолетни лица с психически увреждания, се формулират следните предложения: 

 

Социална услуга по чл. 15 от 
ЗСУ 

Общ брой на 
наличните 

места 

Допустим 
максимален 

брой 
потребители

/места 

    Действия на община 
Каварна 

Информиране и консултиране 
(специализирана) 0 

 

20 
Изграждане на нова 

социална услуга и 
включването й в НКСУ, 
като до стартиране на 

дейността 
потребностите на 

жителите на общината 
да бъдат обезпечени 
чрез споразумение с 
другите общини от 

областта 

Застъпничество и 
посредничество 

0 19 Изграждане на нова 
социална услуга и 

включването й в НКСУ, 
като до стартиране на 

дейността 
потребностите на 

жителите на общината 
да бъдат обезпечени 
чрез споразумение с 
другите общини от 

областта 

 Терапия и рехабилитация 0 25 Изграждане на нова 
социална услуга и 

включването й в НКСУ, 
като до стартиране на 

дейността 
потребностите на 

жителите на общината 
да бъдат обезпечени 
чрез споразумение с 
другите общини от 

областта 

Обучение за придобиване на 
умения 

0 18 Изграждане на нова 
социална услуга и 

включването й в НКСУ, 
като до стартиране на 

дейността 
потребностите на 

жителите на общината 
да бъдат обезпечени 
чрез споразумение с 
другите общини от 
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областта 

Подкрепа за придобиване на 
трудови умения 

0 9 Изграждане на нова 
социална услуга и 

включването й в НКСУ, 
като до стартиране на 

дейността 
потребностите на 

жителите на общината 
да бъдат обезпечени 
чрез споразумение с 
другите общини от 

областта 

Дневна грижа за деца с 
трайни увреждания 

0 8 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Дневна грижа за пълнолетни 
лица с трайни увреждания 

0 24 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Резидентна грижа за деца 
без увреждания 

0 3 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Резидентна грижа за деца 
с трайни увреждания 

0 3 Споразумение с друга 
община за 

предоставяне на 
услугата 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с психични 
разстройства 

0 11 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Резидентна грижа за   
пълнолетни  лица  
с интелектуални 

затруднения 

 
0 

 
12 

Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с 
физически увреждания 

 
0 

 
20 

Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

 Резидентна грижа за 
пълнолетни лица с деменция 

0 4 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 
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Резидентна грижа за 
пълнолетни лица със сетивни 
увреждания 

0 2 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Резидентна грижа за лица в 
надтрудоспособна възраст 
без увреждания 

0 33 
Споразумение с друга 

община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга на 
областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за деца с 
трайни увреждания с 
потребност от постоянни 
медицински грижи 

0 1 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за 
пълнолетни лица с трайни 
увреждания с потребност от 
постоянни медицински 
грижи 

0 3 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Здравно-социални услуги за 
резидентна грижа за 
възрастни хора в 
невъзможност за 
самообслужване с 
потребност от постоянни 
медицински грижи 

0 2 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Осигуряване на подслон на 
бездомни лица 

0 1 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Осигуряване на подслон за 
лица в кризисна ситуация 

0 2 Споразумение с друга 
община  за 

предоставяне на 
услугата или услуга на 

областно ниво 

Осигуряване на подслон за 
деца, пострадали от 
домашно насилие и лица 
жертви на трафик 

0 2 
Споразумение с друга 

община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга на 
областно ниво 

осигуряване на подслон за 
пълнолетни лица, 
пострадали от домашно 
насилие и лица жертви на 
трафик 

0 2 
Споразумение с друга 

община  за 
предоставяне на 

услугата или услуга на 
областно ниво 

 

 

11 Приложения  
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Приложение № 1 – таблица желаещи 

Приложение № 2 – таблица образование 

Приложение № 3 – таблица здравеопазване 

Приложение № 4 – таблица персонал 

Приложение № 5 – таблица критерии 

Приложение № 6 – схема на трансформиране 

Приложение № 7 – пример за съпоставка 

 


